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1 Introdução  

A melhora da propriocepção e controle neuromuscular é feita por treinamento proprioceptivo 

(TP). Estudos mostram treinos de instabilidade (TI) realizados duas (MOTA et al., 2010) ou três 

(BALDAÇO et al., 2010) vezes por semana, todos tendo um resultado significativo, sendo realizados 

por pelo menos 4 semanas. Quanto à duração são relatados treinos de trinta ou quarenta minutos 

(FAZIO; TOLEDO; POGGETI, 2009), entretanto o treino de 15min realizado por Paterno et al. 

(2004) apresenta resultados positivos em algumas variáveis de estabilidade postural dinâmica. 

McGuine e Keene (2006) relatam que 10 minutos são suficientes para diminuir risco de lesão. 

Contudo estudo realizado por Bernier e Perrin (1998), relata que 10 minutos de treinamento foi o 

suficiente para obter melhora no equilíbrio, mas sem sucesso no senso de posição articular.  

Portanto o objetivo deste estudo foi determinar se 15 minutos de treinamento proprioceptivo, 

por oito semanas, são suficientes para melhora no desempenho do equilíbrio e das medidas de 

propriocepção (senso de posição e cinestesia) de atletas de basquete. Com base em relatos anteriores 

o treinamento deve melhorar o desempenho do equilíbrio, mas ainda não está estabelecido se este 

tipo de treino melhora o desempenho das avaliações proprioceptivas.  

 

2 Material e Métodos  

Trata-se de um estudo quase experimental, realizado com medidas pré e pós 8 semanas de TI 

dos testes equilíbrio unipodal, senso de posição ativo e cinestesia. Participaram deste estudo 30 atletas 

de basquete nível estadual universitário, do sexo feminino (Quadro 1), que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

Quadro 1 -  Características antropométricas 

 
Todos n=30 GT n=15 GC n=15 

Idade (anos) 25.1 ±3.2 24.7 ±4.3 25.3 ±2.6 

Altura(cm) 175.7 ±6.8 175.1 ±6.9 176.2 ±6.2 

                                           
1Universidade Estadual Paulista, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias. 
² Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. 
³ Universidade de Campinas, Programa de Pós-Graduação em Anatomia.  
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Peso (kg) 66.8 ±9.4 68.5 ±9.8 64.1 ±8.5 

IMC (kg/m²) 21.8 ±2.7 22.4 ±2.6 20.6 ±2.8 

Variáveis quantitativas são mostradas como média e desvio padrão. IMC, 
Índice de Massa Corporal. GT= grupo treinamento; GC=grupo controle; n= 
número de sujeitos. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 
Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da UNESP - Rio Claro por meio do número CEP 

012707/2016. Foram excluídos o que apresentaram dor, lesão ou cirurgia, presença de limitações de 

joelho (Resultado do Questionário de Lysholm< 94 pontos) (PECCIN; CICONELLI; COHEN, 2006). 

Sob condições aleatórias, 15 atletas (grupo treinamento - GT) realizaram oito semanas de TI com 15 

minutos cada sessão (Figura 1), 2 sessões por semana. Enquanto isso, o grupo de controle (GC) 

realizou apenas os testes e permaneceu com o treino da modalidade. 

 

Figura 1 – Treinamento Proprioceptivo 

 
Fonte: Os autores.  
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As atletas foram submetidas aos testes de senso de posição ativo (SPA) e cinestesia de joelho 

dominante realizado no dinamômetro System 4 PRO (Biodex®). Para o teste de percepção de 

movimento (cinestesia), a articulação do joelho dominante da atleta foi posicionada a 45° de flexão. 

Após foi instruída a pressionar o botão “Hold” assim que qualquer movimento articular seja 

percebido, sendo então o movimento interrompido e o ângulo registrado. Foi calculado quantos 

ângulos foram percorridos. No SPA, a atleta tinha o objetivo de memorizar o ângulo-alvo de 45° de 

extensão de joelho, por 10 segundos e logo após deveria reposicionar o ângulo memorizado. Foi 

calculado o erro em relação ao alvo estabelecido. Os testes foram realizados com fones de ouvido e 

olhos vendados por seis tentativas (ALLEN, 2010). 

Para avaliação do equilíbrio unipodal olhos abertos (OA), unipodal olhos fechados (OF), 

membro dominante (D) e não dominante (ND), foi utilizada uma plataforma de força OR6-6, 

(AMTI®). A variável analisada neste teste foi a área da elipse (95%) do Centro de Pressão (COP), 

que foi coletada durante 20 segundos.  

Após a 4ª semana de treino, os exercícios 1 ,2, 3 e 5 foram realizados de olhos fechado, já o 

exercício 4 foi adicionado o movimento de quicar a bola. Foi realizados testes de normalidade 

(Shapiro-Wilk), teste T para comparação das medidas antropométricas e um ANOVA two way 

medidas repetidas para o fator tempo. O nível de significância estatística utilizado foi p <0,05.  

 

3 Resultados e Discussão 

Tivemos diferença significativas nos testes de equilíbrio do GT: AO-ND, sendo p=0,001 

(Gráfico 1A); OF-D, com o p=0,005 (Gráfico 1B) e OF-ND com o p<0,000 (Gráfico 1C). 

Caracterizando uma diminuição da área do COP, nas 3 condições após o treinamento de 8 semanas. 

Recente revisão sistemática apresenta efeitos positivos do treinamento de propriocepção no 

desempenho do equilíbrio, sugerindo que os protocolos devem ser de 8 semanas, com uma frequência 

de duas sessões de treinamento por semana, mas sem estabelecer o tempo de treino. Este padrão foi 

estabelecido com base em 36 estudos revistos (BRACHMAN et al., 2017). 
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Gráfico 1 -  Medidas de equilíbrio olhos abertos e 
fechado do membro dominante e não dominante. 

 

 
GT=Grupo Treinamento; GC=Grupo Controle; pré = Avaliação pré treinamento; pós = Avaliação pós treinamento; * = 
diferença grupos; ∞ = diferença em relação ao pós treino;  
Fonte: Dados da pesquisa.  
 
 

Em relação do SPA, o grupo GT, apresentou melhora de 32% da acurácia, com o 

p=0,011(Gráfico 2A) e da precisão de 13% com o p=0,035 (Gráfico 2B). Ambos os grupos 

apresentaram o mesmo comportamento, caracterizando que o treinamento não influenciou na acurácia 

da cinestesia. O que esta de acordo com a pesquisa de Pánics et al. (2008) realizada com atletas de  

 c 
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handball. O objetivo do treino é gerar adaptações centrais e periféricas resultando assim na melhora 

da propriocepção 

 
 

Gráfico 2 - Medidas de acurácia e precisão do senso de posição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT=Grupo Treinamento; GC=Grupo Controle; pré = Avaliação pré treinamento; pós 
= Avaliação pós treinamento; * = diferença grupos; ∞ = diferença em relação ao pós 
treino; 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

4 Conclusão 

Os resultados do presente estudo sugerem oito semanas de treino proprioceptivo de 15 minutos, 

foram suficientes para melhorar variaveis de equilíbrio e propriocepção em atletas de basquete.  
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